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A.L.B. Krašto valdybos 
pirmininką A. ŽILINSKĄ 
priėmė Lietuvos Respublikos 
irezidentas A. BRAZALSKAS

Antradienį Lietuvos prezidentas Al- 
Jidas Brazauskas priėmė Australijos 
lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos 
pirininką Andrių Žilinską su žmona Aida.

Andrius Žilinskas
A. Žlinskas prezidentą informavo 

jie neseniai Australijoje kilusį sąmyšį: 
įieš kelis mėnesius du populiariausi 
ustralijosdienraščiai paskelbė, kad šalies 
dicija turi 15 žydų kankinimu įtariamų 

dabar Australijoje gyvenančių lietuvių pa
vardes ir išspausdino vietovių, kuriose 
gyvena įtariamieji sąrašą. Nedidelėje Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenėje kilo 
sąmyšis, žmonės pradėjo įtarinėti vieni ki
tus.

Išeiviai Algirdo Brazausko teiravo
si, ar tokią informaciją Australijos 
pareigūnams galėjo suteikti Lietuvos 
valdžia. Prezidentas paneigė tokias prie
laidas.

Susitikime taip pat svarstytos 
pilietybės ir teisės į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą grąžinimo užsienio lietuviams prob
lemos. Kalbėta apie prezidento dekretu 
vasario 1 dieną sudarytą komisiją Lietuvos 
Respublikos pilietybės įstatymo pataisų 
projektui rengti. Šioje 17 narių komisijoje - 
Lietuvos užsienio reikalų ir Teisingumo 
ministerijų, Prezidentūros pareigūnai, Sei
mo nariai, taip pat lietuviai išeiviai iš 
Australijos, Kanados, Vokietijos, Rusijos ir 
JAV.

Susitikime taip pat svarstyta ga
limybė išeivijoje gyvenantiems lietuviams 
gauti daugiau informacijos iš tėvynės. 
Pažymėta, kad čia daugiau galėtų padėti 
Lietuvos diplomatai, rezistuojantys 
užsienyje
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Pentagono atstovas 
Lietuvoje

Birželio 23 d. Lietuvoje lankėsi JAV 
gnybosministro pavaduotojas WalterSlo- 
cun. Prieš atvykstant į Lietuvą, jis lankėsi 
Estijoje ir Latvijoje. Palangoje jis susitiko 
silietuvos Krašto Apsaugosministru Linu 
Lnkevičium ir Užsienio Reikalų ministeri- 
ssekretorium Albinu Januška. Pentago- 
»atstovas pareiškė, kad Lietuva lieka 
tarp kitų kandidačių į NATO. Jis taip pat 
pareiškė, kad Rusija neturi veto teisės dėl 
gaujų narių priėmimo į NATO, ir kai kurių 
valstybių stojimas j NATO yra kur kas 
sdėtingesnis nei Baltijos valstybių. Balti- 
pstaikos palaikymo batalionui JAV skiria 
dešimtį milijonų dolerių. Amerika yra pa- 
švošusi parduoti Lietuvai savo ginklus.

TuopatmetujKlaipėdosuostąbuvo 
jaukęs amerikiečių karo laivas, kurį 
aplankė Pentagono atstovas. Lyg tyčia, 
įmetu du rusų karo lėktuvai vėl pažeidė 

Lietuvos oro erdvę. Lietuvos vyriausybė 
tereiškė Rusijai protestą. Užsienio Reikalų 
rinisterijos sekretorius Albinas Januška 
sreiškė, kad tokie pažeidimai gali pakeis- 
Itietuvos požiūrį j Rusijos karinį tranzitą 
p Lietuvos teritoriją. Vieno lėktuvo 
liūnas teisinosi, kad jis skraidina žuvusių 
teių kūnus j Kaliningradą ir neturįs pa

kankamai kuro, kad aplenktų Lietuvos 
teritoriją.

Tarptautine tvarka, lakūnai, 
skrendantys per svetimos valstybės oro 
erdvę, kalbasi su tos šalies oro kontrolie
riais - dispečeriais, anglų kalba. Tačiau 
rusų karo lakūnai šios tvarkos nesilaiko ir 
su Lietuvos dispečeriais kalba rusiškai. 
Atrodo, kad raudoniesiems "liočikams“ Lie
tuva, kaip nepriklausoma valstybė dar 
neegzistuoja, oanglų kalbosgalirneįkerta. 
Reikia nepamiršti, kad Rusija pažeidžia 
Lietuvos oro erdvę ne atsitiktinai, o nuola
tos.

Amerika nori sukurti bendrą 
centrinės Europos oro erdvės kontrolės 
sistemą. Su tuo sutinkąs ir Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas. Pentagono 
svečias dar kartą užtikrino, kad šj rudenį su 
oficialiu vizitu Lietuvoje lankysis pats JAV 
gynybos ministras William Perry

Prezidentas užima 
LDDP poziciją

Lietuvos prezidentas Algirdas Bra
zauskas per Lietuvos vyriausybės kontro
liuojamą televizijos stotį puola opoziciją, 
kad ši, laimėjusi rinkimus savivaldybėse, 
dabar atleidinėja anksčiau įstatytus 

seniūnus ir viršaičius. Jo teigimu, aštuoni 
išdešimties-visainaujižmonės.Jisgaunąs 
nusiskundimų irpriverstas pasisakyti. Opo
zicija, kuri neturi galimybės kreiptis į tautą 
per valstybės kontroliuojamą viešąją me
diją, atkerta, kad prezidentas kišasi į poli
tiką, nes įstatymai nėra pažeidžiami ir pre
zidentas palaiko LDDP.

Konservatoriųseimo seniūnas An
drius Kubilius Laisvosios Europos Radijui 
pasakė, kad LDDP, su prezidento pritarimu, 
išsavivaldybiųatėmėnetelementariausias 
administracijos funkcijas, kaip žemės dis
ponavimą miesteliuose ir miestuose. Pre
zidentas tapo LDDP ruporu, sakė Kubilius. 
Anksčiauseniūnų paskyrimas buvo nau
dingas LDDP, nesjitikėjosi ateityje rinkimus 
laimėti. Dabar norima įstatymą vėl keisti, 
kad seniūnai būtų renkami. Tačiau su tuo 
nesutinka kai kurie LDDP parlamentarai. 
Mat, sunku pasakyti, kaip sekančiuose 
rinkimuose balsuos piliečiai ir kas LDDP 
būtų naudingiausia.

Šiuo metu visa administratyvinė 

jėga yra sukoncentruota j vyriausybės ski
riamus rajonų administratorius, o rinktiems 
savivaldybių atstovams palikta atsako
mybė. Nėra abejonės, kad esant sukurtai 
tokiai absurdiškai padėčiai, efektingą ad- 
ministracijąneįmanoma vykdyti. Nukentės 
ne tik Lietuvos žmonės, bet ir progresas 
priartėti Lietuvai prie Europos Sąjungos 
narystės.

Naujas investicijų 
variantas

Po Lietuvos nepriklausomybės at
statymo, parlamento priimtas trečias 

užsienio investicijų įstatymo variantas. 
Nuo dabar užsienio investitoriai turės do
kumentiškai įrodyti kapitalo kilmę. Norima 
užkirsti nešvarių pinigų "išplovimą" Lietu
voje. Be to norima užkirsti kelią, kad ne 
legalus kapitalas įvežtas j Lietuvą negautų 
valstybės dotacijų, tai yra būtų atleistas nuo 
pelno mokesčio pirmuosius penkis metus 
ir seknčius tris metus mokėtų tik pusę nu
matyto pelno mokesčio. Be to, pelną gali
ma išvežti iš Lietuvos. Tačiau šios nuosta
tos taikomos įvežtam kapitalui daugiau nei 
dviejų milijonų dolerių sumai.

Atrodo, kad sąlygos kapitalui plauk
ti į Lietuvą yrai labai palankios. Gal per 
daug geros - nepasiekiamas meduolis. 
Dviejų milijonų dolerių investicija ne maža. 
Šiandien Lietuvoje steigiasi smulkios 

gamybos ir verslo kompanijos ir jos šiomis 
nuolaidomis negali pasinaudoti. Stam
bioms kompanijoms yra būtina įsigyti dau
giau žemės, kad galėtų plėsti savo gamy
bą. Reikia statytis pastatus, suorganizuoti 
transportą, apmokyti žmones irt.t. Čia susi
duriama su milžiniška šių dienų Lietuvos 
biurokratija ir net nusikalstamumu. Lais
vos rinkos vakarietiško standarto įstatymų 
nėra, tai biurokratai elgiasi kaip jiems as
meniškai patogu ir pelninga.

Bizniui einant per "lino mūką" pelno 
nebelieka, tad nėra ir ko rūpintis apie pelno 
lengvatas. To pasėkoje Lietuvoje šiandien 
steigiamos mažos kompanijos, 
partnerystės pagrindais. Lietuviai suorga
nizuoja žemę ir pastatus gamybai,, o 
užsieniečiai parūpina kapitalą, technolo
giją, apmoko menedžmentą ir dažnai

nukelta į 2 psl.
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suranda rinką užsienyje. Šios smulkios 
partnerystės dažnai būna sėkmingos.

Ne paslaptis, kad valstybei nesu
tvarkius įstatymų ir mokesčių surinkimo, 
smulkiųjų biznių, ypačimporto verslo, pel
nas buvo aukštas. Kad nuslėpus pelną, 
finansai buvo dąpozituojami užsienio 
bankuose. Manoma, kad iš Lietuvos 
išvežtas kapitalas siekia apie porą bilijonų 
dolerių. Tai charakteringa beveik visoms 
rytų Europos šalims, o ypač Rusijai, kur 
pasitikėjimas sava ekonomikos sistema 
yra gal pats žemiausias. Naujas Lietuvos 
investicijų įstatymas užkerta kelią ar bent 
pasunkina tokiam kapitalui grįžti j namus - 
reikia įrodyti jo legalumą.

Atrodo, kad trečias užsienio inves
ticijų įstatymo variantas dar ne paskutinis. 
Jį ir vėl reikės taisyti.

Ar pajėgs Lietuvos 
žemės ūkis konkuruoti

Europos rinkoje
Šis klausimas ne tik aktualus, bet 

lietuviams yra gąsdinantis. Lietuvos vy
riausybė ir prezidentas pasisako už 
Europos Sąjungos (ES) narystę. Šian
dien Lietuvai suteikta asocijuota narystė 
Europos Sąjungoje ir ji dalyvauja įvairiuo
se ES forumuose. Tačiau kiek žinoma 
apie privalumus stojant į Sąjungą ir kokios 
bus Lietuvai pasekmės, ypač žemės 
ūkiui?

Laisvosios Europos Radijas (LER) 
pakvietė pasisakyti du Lietuvos Seimo 
agrarinio komiteto narius - pirmininką
Mykolą Pronskų (LDDP frakcijos) ir 
komiteto narį Vaclovą Lapę (opozicijos).

Pronskus aiškina, kad ėjimas į ES 
yra suvereniteto atsisakymas. Šiuo 
atžvilgiu tauta turėtų pasakyti savo 
nuomonę referendume. Pronskus 
skundžiasi, kad nešnekama apie produktų 
kainų skirtumus. Jis tvirtina, kad praeitais 
metais į Lietuvą buvo įvežta beveik už 1,2 
milijardą litų daugiau negu eksportuota. 
Vidaus skola už energetinius išteklius jau 
siekia beveik milijardą litų. Kaip bus 
uždirbami pinigai, klausia Pronskus. To
liau jis dejuoja, kad Lietuva neturi kokybei 
tikrintiįrangos, nesulaukia vakarų ekspertų, 
kad įvertintų Lietuvos įmones.

Galima pasakyti, kad tai ilgi aima
navimai nieko bendro neturi su ES įverti
nimu. Atrodo, kad kažkas turi visą tai pa
daryti. Ar tai ne sena giesmelė vykstant su 
maišeliais į Maskvą?

Vaclovas Lapė Lietuvos perspekty
vas ES vertinagerai, tačiau jis nusiskundė, 
kad šiame komitete esama daug žmonių, 
nusiteikusių prieš bet kokią sąjungą su 
Europa. Jų tikslas atgaivinti kolūkinę sis
temą ir santykius su rytais. Jie dejuoja, kad 
mes nepajėgūs konkuruoti, mes nepa
siruošę, reikia daug laiko. Lapė klausia: 
"jūs jau dirbate tris metus, o ką padarėte, 
kadpakreiptumėtejstatymus.jstatytumėte 
vyriausybę į kitokias vėžes, kad mes ei
tume galų gale į Europą.?"

JeitiekapieEuroposSąjungątežino 
agrarinio komiteto pirmininkas, tai kiek 
gali žinoti eilinis pilietis, kuris turi referen
dume pasisakyti "už" ar "prieš" stojimą j 
ES?

Vakarų diplomatai Vilniuje ne be 
reikalo vienbalsiai ragino Lietuvos vyriau
sybę informuoti savo piliečius apie Euro- 
posstruktūras. Atrodo, kad užkietėję bolše
vikai laikosi senos taktikos - laikyti žmones 
nežinioje, kad Europa virstų baubu, užkurį 
teigiamai balsuoti nevalia.

Spaudai paruošė Anskis Keisgys
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Lietuvos aukštuomenės 
medžioklės

Prieš pusmetį dalis valstybės 
reprezentacinių medžioklės plotų lū
šiai metų buvo išnuomota privačiam 
"Tauro" klubui. Klubo prezidentu 
visuotiniame narių susirinkime buvo 
išrinktas Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis. Klubui priklauso 21 
medžiotojas. Ukmergės urėdijos Ža
liosios girios geriausius medžioklės 
plotus, kuriuos išsinuomojo "Tauro" 
klubas, mėgo ir sovietiniai Lietuvos 
vadovai. Čia medžiodavo Antanas 
Sniečkus. Pasak dr. K. Bobelio, "Tau
ro" klubui priklauso prezidentas Al
girdas Brazauskas, aplinkos apsau
gos ministras Bronius Bradauskas, 
atstatydintas "Lietuvos kuro" gene
ralinis direktorius Juozas Bikevičius.

Aplinkos apsaugos pirmininkas 
Bronius Bradauskas

Lietuvos vyriausybė 1% bendrų šalies 
medžioklės plotų nutarė^ skirti diplo
matinio korpuso, reprezentacinėms 
reikmėms, šioms reikmėms ir buvo 
skirti Žaliosios girios medžioklės plo
tai. Miškų ūkio ministro įsakymu šie 
plotai be konkurso buvo išnuomoti 
"Tauro" klubui. Metinė 3642 ha 
medžiok-lės plotų nuoma įvertinta 
1063 litais (apie 250 USD). Pasak dr. 
K Bobelio, nėra jokio skirtumo tarp 
šimtų kitų medžioklės būrelių ir 
"Tauro" klubo, nes šiandieninis mi
nistras rytoj gali nebebūti ministru, 
o medžiotojų būrelyje niekas nežiūri 
į pareigas ir profesijas, rašoma "Lie
tuvos ryte".

NATO generolui rūpi ir 
Lietuvos santykiai su 

kaimynais
Paklaustas spaudos konferencijo

je, kada Lietuva taps NATO nare, Lietuvo
je viešintis NATO jungtinių pajėgų Euro
poje vadas generolas George A. Joulwan 
sakė, jog kol kas vyksta politikų debatai ir 
Lietuvai reikia stengtis kuo aktyviau daly
vauti "Partnerystės taikos labui" pro
gramoje. Trijų dienų vizito į Lietuvą 
atvykęs George A.Joulwan pabrėžė, kad 
jam svarbu ne tik išsiaiškinti, kaip šalis 
bendradarbiauja su NATO, bet ir kokie jos 
santykiai su artimiausiais kaimynais. Ge
nerolas sakė esąs maloniai nustebintas 
trijų Baltijos šalių tarpusavio draugiškumu 
ir akcentavo kuriamo jungtinio bataliono 
BALTBAT svarbą. Aukštas svečias taip 
pat pareiškė nuomonę, kad Lietuva 
galėtų padėti NATO įrengti specialaus 
bendravimo su Rusija dokumentą, nes ji 
turinti ilgametę bendravimo su šia šalimi 
praktiką. Trečiadienį NATO generolą 
priėmė Lietuvos prezidentas A. Brazaus- 
ri? ------------ -

J.A.V. atstovų rūmai priėmė kon
stitucinę pataisą, įgalinančią kongresą 
bei individualias valstijas paskelbti 
Amerikos vėliavos išniekinimą 
nusikaltimu.

♦
Birželio 30 d. Los Angeles gerklės 

vėžiu mirė garsi filmų artistė Lana 
Turner, sulaukusi 75 metų amžiaus.

♦
Birželio 26 d. musulmonų funda

mentalistų grupė bandė nužudyti 
Egipto prezidentą Hosni Mubarak, 
jam atsilankius Etiopijoje. Penki tero
ristai apšaudė jo automobilį pakeliui 
į Adis Ababa aerouostą. Prezidentas 
išliko sveikas, nukauti du etiopai 
palydovai, žuvo du teroristai. Vėliau 
susekti ir nukauti kiti trys teroristai.

♦
Vokietijos vyriausybė priėmė nu

tarimą leisti panaudoti jos Tornado 
tipo karo lėktuvus Bosnijoje, NATO 
greitosios reakcijos pajėgų sudėtyje. 
Tornado lėktuvų modernūs įrengi
mai galės sutrukdyti serbų prieš
lėktuvinio radaro veikimą. Vo
kiečių lakūnai bus pirmieji vokie
čių kariai, panaudojami kovinėje 
situacijoje už Vokietijos ribų, po an
trojo pasaulinio karo pabaigos.

♦
Sarajevas vis dar tebėra 

serbų blokuojamas ir nuolat apšau
domas sunkiąja artilerija ir 
minosvaidžiais. Sužeista daug žur
nalistų, raketai pataikius į miesto te
levizijos centrą, nuolat apšaudomi 
Jungtinių Tautų taikos palaikymo 
daliniai.

♦
Rusijos parlamentas (dūmą) pri

vertė prezidentą B oris Jelciną atleisti

kas, premieres A. Šleževičius, po pietų 
svečias išvyko į Klaipėdą, kur apžiūrėjo 
uostą, karinius laivus.

Ką kalbėjo Lietuvos 
prezidentas, sugrįžęs iš 

Kanų
Per penkerius metus Europos 

sąjunga žada skirti 9 milijardų JAV dolerių 
paramą Vidurio Europos ir Baltijos 
valstybėms, tačiau dar neaišku, kokiašios 
sumos dalis atiteks Lietuvai, komentuoda
mas Kanuose vykusio ES aukščiausio 
lygio susitikimo rezultatus trečiadienį 
spaudos konferencijoje sakė prezidentas 
A. Brazauskas. Jo nuomone, gautos lėšos 
pirmiausia turėtų būti panaudotos Euro
pos standartus atitinkančioms transporto 
magistralėms Lietuvoje tiesti, taip pat 
komunikacijų tinklo, energetikos įmonių, 
valstybės sienų apsaugos institucijų 
plėtrai paremti.

Lietuva gali jaustis sau
gi tik saugioje Europoje

Birželio 22 d. Vakarų Europos 
SąjungosAsamblėjoje Paryžiuje Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazauskas padarė 
anglų kalba pranešimą - "Lietuva Europos 
saugumo architektūroje". Atsakydamas j 
britų parlamento klausimą apie Lietuvos 
saugumo politiką, A. Brazauskas dar kartą 
pabrėžė, kad Lietuvos saugumą gali ga

kelis ministrus, kad užbėgti už akių i 
grąsintamnepasitikėjimopareiškimui ■ 
vyriausybei. Atleisti buvo vidaus 
reikalų ministras Viktor Jerin, 
tautybių ministras Nikolai Jegorov i 
ir kontržvalgybos viršininkas Sergei 
Stepašin.

Dar tebetęsiamos derybos su 
Čečėnijos atstovais.

♦
Indonezija pridarė nema

lonumų Australijos vyriausybei, 
savo ambasadoriumi Canberroje 
nominuodamakontraversinį gen. įeit. 
Herman Mantiri. Šis generolas yra 
kietos politikos Rytų Timore šalinin
kas, keletą kartų viešai gynęs 199] ; 
metų Dili žudynes. Jo kandidatūra 
pažeidžia Australijos viešąją 
nuomonę, tačiau jo nominacijos at
metimas įžeistų Indoneziją.

♦
Tarptautinis Teismas Hagoje 14 

balsų prieš 2 nusprendė, kad jis netu
ri jurisdikcijos spręsti Portugalijos 
skundo prieš Australiją dėl šios 1989 
sudarytos sutarties su Indonezija, 
pasidalinant Timoro jūros 
resursų eksploataciją. Indonezijai 
nepripažįstant Tarptautinio Teimo 
kompetencijos, bylos negalima pa
grindinai išspręsti.

♦
Prancūzijos prezidentas Jacęues 

Chirac atmeta visus tarptautiniis ir 
vidaus protestus dėl branduolinių 
ginklų bandymų Mururoa atole.- 
Keletą dienų trukusios masinės; 
gyventojų demonstracijos įvyko 
Mururoa kaiminystėje, Papeete 
mieste Tahiti, palaikant ten 
atsilankiusį "žaliųjų" protesto laivą 
"Rainbow Warrior II"

rantuoti tik visos Europos saugumas,todėl 
Lietuva siekia tapti VES, Europos Sąjun
gos, NATO nare, kad šiuos mūsų šalies 
tikslus remia ir Lietuvos politiniai partne
riai, ir šalies visuomenė.

Lito santykis su JAV 
doleriu yra stabilus

Birželio 25 dieną sukako dveji metai 
Lietuvos nacionalinei valiutai - litui. Ta pro
ga surengtoje spaudos konferencijoje Lie
tuvos banko valdybos pirmininkas Kazys. 
Ratkevičius pasakė; "Daugiausia dsku-j 
sijų sukėlęs lito patikimumo įstatymasvei-j 
kia ir jo rezultatai neblogi - lito santylfess' 
JAV doleriu yra stabilus, tvirtas ir patenka-; 
mai pagrįstas, todėl artimiausiu metu šio 
kurso keisti neketinama".

Sutartis su Venesuela
Ilgalaikę sutartį dėl oriemulsionc 

tiekimo Lietuvai VI. 23. Vilniuje pasirašė 
Lietuvos valstybinėsenergetinėssistemos 
generalinis direktorius Vladas Sirutis ir fir
mos "Bitor Europe" prezidentas Manue 
De Oliveira, dalyvaujant Premjierui Adolfo. 
Šleževičiui, kitiemsoficialiems asmenims 
Per pirmuosius trejus metus Lietuv, 1 
lengvatinėmis sąlygomis pirks iki 30( 1 
tūkstančių tonų oriemulsiono. Gauta: 
Aplinkos apsaugos ministerijos leidimas 
bandymams Lietuvos elektrinėj* 
Elektrėnuose sudeginti 80 tūkstamčii 
tonų šio mazuto pakaitalo.
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LIETUVOS ĮSPŪDŽIAI
Lietuvoje šiuo metu dirba 
ir svečiuojasi sydnėjiškis 

profesorius
VYTAUTAS
DON IELA
Jis mielai sutiko atsakyti į 
keletą "Mūsų Pastogės" 
klausimų.

'M.P." Skaitant Lietuvos spaudą, 
susidaro vaizdas, kad turtuoliai ir to
lau turtėja, o eiliniam žmogui vis blo
giau. Spauda taip pat patvinusi žinio
ms apie finansinius nusikaltimus, ko
rupciją valdžios sluoksniuose ir pa
lšiai. Ar galima tokius faktus 
paakinti paprastais žodžiais?

V. Doniela. Sunku, bet galima 
(■bandyti. Dauguma Lietuvos žmonių 
iš tiesų verčiasi sunkiai, nes arba gręsia 
Marbystė, arba atlyginimas yra men
te. Vidurkis sukasi apie vos 100 
Mistrališkų dolerių mėnesiui. Soviet- 
sečiu dirbti turėjo visi, todėl, ką va- 
bruose atlikdavo vienas darbininkas, 
5a buvo pastatyti du, trys ar daugiau. 
Faigi, dabar dirbant rimčiau, darbo 
"atrūksta daugeliui. Be to, dabar yra 
sutrikusi visa gamybinė sistema. Blo
giausia yra pensininkų padėtis, nes jie 
mėnesiui gauna vos 50 - 60 
australiškų dolerių - nebent jie gautų 
specialias personalines ar valstybines 
pensijas kaip nusipelnę praeities 
akėjai. Bendrai paprastų pensijų di
lti nėra iš ko, nes valstybės iždas 
įsčias, o privačios įmonės pinigais nesi- 
taisto ir atlyginimų nekelia.
Turtuolių luomas trūkumų nejaučia 

i investuoja net užsieniuose. Turto 
Šaltiniai įvairūs. Vieni uždirbo 
Esmiškas sumas veždami į vakarus 
pilvotus metalus ir kitokias gėrybes,

tnkijos senato vadovas ieško to. kas jungia kaimynus

Dviejų dienų vizito vakar į Vil
nią atvyko Lenkijos senato delega
cija, vadovaujama trisdešimt aštuo- 
aerių metų Senato pirmininko Ada- 
no Struziko.

į "Galėtume ginčytis dėl mūsų
> iendros istorijos, tačiau, mano
> uomone, neabejotina, jog grįždami 
® riejos, turėtume atrasti tai, kas

mgia, o ne kas skiria", - savo pasi- 
u tikinimo kalboje Lietuvos Seime 
į. reiškė A. Struzikas.
a Jis išreiškė įsitikinimą, kad tau- 

iių mažumų problemų ir Lietuvo- 
t, ir Lenkijoje mažės, besivystant 
Janokratijai ir savivaldai, taip pat 

j šreiškė viltį, jog Lietuvos Seimas 
< įsižvelgs į visų tautinių mažumų 
r ageidavimus.
s "Pasirinkdamos kelią į Vaka- 
I ros, nei Lenkija, nei Lietuva negali 
, nusigręžti nuo savo Rytų kaimynų. 
I Ibi mūsų valstybės turi sienas su 
į įsijos Federacijos Kaliningrado 
u kimi, todėl esame ypač
* sidomėję sėkmingų demokrati-
* (reformų likimu ir visoje Rusijo- 
; į ir šioje srityje", - iš Seimo

kurias Rusijoje supirkdavo už žemą vals
tybinę kainą, plius patrauklų 
kyšį tenykščiams vadovams. Kiti pa

našiai praturtėjo Lietuvoje, jei jie va
dovavo ar kitaip priėjo prie 
įmonių sandėlių. Daug turto įsigijo so
vietmečio pramonės vadovai, kurie pus
velčiui sugebėjo ''privatizuoti" savo val-
dytus kompleksus. Į šiąkategoriją reikia 
įskaityti ir buvusius kompartijos ir kom
jaunimo resursus. Visatai, geriausiu atve
ju, tik pusiau "švaru", bet būdinga visai 
žlungančiai sovietinei ekonomikai.

Spekuliacija įvelia didelį rizikos ele
mentą su savais pinigais, bet tikra ko
rupcija vyksta ministerijose, kur privačia 
linkme galima pasukti valstybės finan
sus, materialinius išteklius, tarptautines 
paskolas. Kaip tik tokio pobūdžio skan
dalus Lietuvoje atidengia drąsi spauda. 
Aferų netrūko ypač perpaskutinius porą 
metų, bet, nežiūrint kritikos spaudoje ir 
Seime, praktiškai niekas ministerijose 
nebuvo nubaustas. Nenuostabu, kad ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje rašoma, 
kad istorijoje šis laikotarpis išliks susie
tas su LDDP valdžia ir premjero A. 
Šleževičiaus vadovavimu.

Lietuvos milionierių turtai buvo su
krauti dalinai išnaudojant chaotišką ir 
korupuotą padėtį Rusijoje. Bet turtas 
dalinai buvo susikrautas ir Lietuvos 
valstybės ir jos žmonių sąskaita. Žlugo 
didelis Lietuvos žvejybos laivynas, savo 
egzistenciją užbaigęs su apie 150 mln. 
litų skolomis. Iš dėmesio centro nieka- 
daneišslydo Energetikos ministerija, kuri 
panirdavo į vis naujus milijoninius skan
dalus. O kur dar Žemės ūkio ministerija, 
geležinkeliai, avialinijos, Lietuvos ban
kas ir kiti. Aną dieną Valstybės kontro
lierius prasitarė, kad "skandalų Lietu
voje tiek daug, kad kontrolieriai vos 
spėja suktis". Apskritai, galima sakyti, 
kad dar dominuoja sovietinė dvasia: 
valdantysis yra privilegijuotas, nes jis 
prieš piliečius nejaučia atsakomybės.

(Bus daugiau)

tribūnos sakė svečias ir išreiškė, 
viltį, jog Kaliningrado sritis iš 
karinės bazės bus transformuota į 
aktyvaus tarptautinio verslo zoną.

Lenkijos senato pirmininkas 
A. Struzikas Vilniuje

Kalbėdamas apie abiejų valstybių 
prisijungimąprie NATO programos 
"Partnerystė taikos labui", A. Stru
zikas teigė, kad tai atveria galimybes 
bendriems dvišaliams veiksmams, 
didinantiems tarpusavio pasi
tikėjimą, stiprinantiems viso žemyno 
saugumą.

Po A. Struziko kalbos Seime 
Lenkijos senato delegacija susitiko 
su Seimo pirmininku Č. Juršėnu, 
Užsienio reikalų komiteto, Lietuvos 
lenkų sąjungos frakcijų nariais.

Pastarajame susitikime Seimo 
Lietuvos lenkų sąjungos frakcijos 
seniūnas Z. Semenovičius, 
kalbėdamas, apie jo nuomone, ak
tualiausias problemas, pareiškė, jog 
Lietuvoje mažai teisių turi miestų 
bei rajonų savivaldybės. Joms cent
rinė valdžia paliko tik komunalinių 
paslaugų teikimo funkcijas, tuo tar
pu žemės grąžinimo klausimus 
sprendžia apskrities valdytojas. 
"Savivaldos reforma turėtų eiti ne 
valdžios centralizavimo kryptimi",

UI TI VOS RESPUBLIKOS KONSULATAS
Gerbiamas Redaktoriau,
Noriu atkreipti Jūsų dėmesį į 

naują Lietuvos Vyriausybės 
įstatymą Nr. 716, išleistą 1995. 05. 
19 d., dėl muito keleiviams į Lietu
vą ir iš Lietuvos. Nors iki šiol ke
leivių bagažas buvo mažai tikrina
mas, manau, kad po šio įstatymo 
išleidimo, tvarka gali šiek tiek 
pasikeisti. Prasidėjus turistiniam se
zonui ši (sutrumpinta) informacija 
gali būti įdomi ir naudinga keliau
jantiems į Lietuvą.

Be muito keleiviai gali įvežti į 
Lietuvos Respubliką: asmeninio 
naudojimo reikmenis, daiktus skir
tus dovanoms pagal toliau pride
damą apribojimo sąrašą, išskyrus 
automobilius,- už bendrą sumą, ne 
didesnę, kaip 1000 litų, darbo įran

Lietuvos Respublikos Garbės Konsulas Kęstutis Lynikas

Pokalbis telefonu su broliu Lietuvoje
- Broli Petrai, atvykstu liepos 

15 dieną. Sakyk, ar mane įsileis, 
turiu tik Australijos pasą?

- Nebijok įsileis, aš pats pasitik
siu Vilniuje.

- Sakyk, ar galėsiu atgauti savo 
tėvo ūkį?

- Brolau Martynai, nė nesvajok 
apie ūkio atgavimą. Neturi Lietu
vos pilietybės. Jau rašiau, - 
pilietybės nevienas išvykėlis 
negaus, iki valdžioje sėdintieji 
neišsidalins į Sibirą išvežtųjų ir į 
Vakarus pabėgusių turto, namų, 
žemės. Buvę partiniai pusvelčiui 
prisigrobė jūsų paliktų turtų. Visi 
Lietuvoje žino kada baigs išvogti, 
kada neliks ko besidalyties, tuojau 
gausite tą pilietybę.

- Petrai, sakyk ar tie raudonieji 
nenuvertė Papilės miestelyje Simo
no Daukanto paminklo?

- Ne, paminklas tebėra, brolau,- 
laukiu - geros kelionės.

- Dar Petrai, paklausyk,- ar iš 
Australijos atvykusius .valdžia 
mėgsta?

- Mano patarimas, - atvykęs 
nekišknosies kurnereikia. Pats žinai, 
- visi jūs tenai pučiate į Landsbergio 
dūdą. Pas mus kalba, kad tik keturi 
iš visos Australijos balsavo už

- sakė Z. Semenovičius.-
Jis išreiškė susirūpinimą dėl 

Valstybinės kalbos įstatymo įgy
vendinimo pasekmių. Seimo nario 
nuomone, dėl šio įstaytymo, senyvo 
amžiaus sulaukusieji lenkai, 
nemokantys valstybinės lietuvių 
kalbos, susiduria su naujomis prob
lemomis, nes valstybinėse instituci
jose negali gauti atsakymo gimtąja 
kalba.

Pirmosios vizito dienos vakare 
A. Struzikas ir jo vadovaujama de
legacija susitiko su Lenkijos amba
sados Vilniuje darbuotojais, lankėsi 
Lietuvos sostinės Senamiestyje.

Kęstutis Jauniškis

kius, jeigu keleivis vykstaį Lietuvos 
Respubliką pagal darbo sutartį, tur
tą, jeigu keleivis turi leidimą nuolat 
gyventi Lietuvos Respublikoje, tur
tą paveldėtą užsienyje, jeigu kelei
vis nuolat gyvena Lietuvos Respub
likoje ir daiktus, vežamus tranzitu 
per L. R.

Draudžiama išvežti iš Lietuvos 
Respublikos daugiau kaip 5000 litų 
grynaisiais. Į šią sumą neįskaitoma 
proginių ir kolekcinių monetų 
vertė.Įvežant arba išvežant užsienio 
valiutą, kurios vertė yra daugiau kaip 
40 tūkstančių litų, ta suma turi būti 
deklaruojama raštu muitinėje.

Keleiviai su didesniais daiktų 
kiekiais, negu nustatyta prideda
muose sąrašuose, privalės mokėti 
muitą.

Brazauską. Manai, kad jam apie tai 
neatraportavo?

- Lik pasveikintas, brolau. Iki 
pasimatymo Vilniuje!

(Kalba netaisyta) 

ATVYKO LIETUVOS 
JAIAXJU F,y,KU GRL!P®

Liepos 3 d. Sydnėjaus aero
uoste buvo sutikti penki jauni Lie
tuvos fizikos studentai su vado
vais Danute Usoryte ir prof. Pavlu 
Bagdonavičium. Jie atvyko j Aus
traliją, j jaunų fizikų sąskrydį. 
Kelionę finansavo Amerikos Lie
tuvių fondas. Sydnėjuje kelioms 
dienoms svečius priglaudė 
Kalėdų, Sidarų, Murzimo šei
mos ir J. Dambrauskas. Visi 
jaunuoliai gerai kalba angliškai. 
Canberroje juos globojo Can- 
berros universitetas. Grjžta j 
Sydnėjų liepos 13 d. Kviečiame 
Sydnėjaus lietuvių jaunimą 
susipažinti su šiais iškiliais Lie
tuvos jaunuoliais.

Dėl informacijos kreipkitės 
pas Sydnėjaus Apylinkės valdy
bos narj Antaną Kramilių

telefonu 727 3131
Apylinkės valdyba

"Mūsų Pastoeė"_Nr.271995.7 J,0psL3.
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PAŽMIRIMII PASIŠVENTUSIAI DIRBANČIUS
Melbourne vienas pavyzdys ■ 

VLADAS BOSIKIS
Vaikštinėjant po Melbourno Lietu

vių Namus, kur labai saugiai įsirengęs 
Lietuvių Klubas ir kitos lietuviškos orga
nizacijos, negali nepastebėti aukšto, liek
no, maištingo, dar pajėgaus vyro - Lietu
vių klubo valdybos pirmininko, Vlado 
Bosikio.

Visus j klubą atsilankančius, jis 
visada maloniai pasveikina, klausimu tu
rinčius patenkina, bet jis nesistengia 
naujumu ar netikėtumu šauktis dėmesio.

Savo ramaus būdo laikysena ir 
sugebėjimu vadovauti, Vladas Bosikis 
įsigijo melbourniškių, bei tautiečių iš arti 
ir toliau, pagarbą ir pasitikėjimą.

Tačiau Vladas sugeba ne tik gerai 
vadovauti ir maloniai kalbėti, jis gali ir 
gerai planuoti, organizuoti ir ilgas valan
das dirbti.

Nuo pat lietuvių kūrimosi Mel
bourne, susibūrus didesniam skaičiui, 
prasidėjo ir visokeriopa veikla. Nuo 
pirmųjų dienų į veiklą įsijungė Vladas 
Bosikis. Pirmiausia nuo 1952 - 54 metų 
jis įsijungė dirbti Apylinkės valdyboje. 
1953 - iais metais jis dirbo Lietuvių Namų 
organizaciniame komitete ir po to 1957 
metais Klubo valdyboje.

Pasišventusią veikla Melbourno 
Lietuvių Klubui Vladas be pertraukos 
dirba Klubo valdyboje jau 8 - nerius me
tus, 5 metus Klubo pirmininko pareigose. 
Per tą laiką jis praėjo nelengvą buvusių 
pesimistų prasismelkiančio griovimo ir 
naujo įtvirtinimo kelią. Reikia pastebėti, 
kad jis neatrodo dar pavargęs per tą ilgą 
metų eilę ir jo sugebėjimas dirbti ir va
dovauti nesumenkėjo, priešingai jis 
atsivėrė plačioms ieškojimų prosky
noms.

Aišku, prie senėjančios Klubą 
lankančios visuomenės, baro pajamos 
buvo smarkiai sumažėjusios, bet dabar 
pirmininkas vynioja naują raidos spiralę, 
kuri ženklina gyvenamojo meto Klubo 
naujas uždarbio idėjas bei rimtus finansi
nius interesus.

Pirmininkas Vladas Bosikis ir jo 
valdyba pastatė Melbourno Lietuvių 
Klubą ant tvirtų "kojų", o mes visi nariai 
išgyvename džiaugsmą. Vėliau kai ateis 
Klubą tvarkyti kiti, gal jie nepaneigs 
atsiekimus vyresnių, iš kurių jie patys 
išaugo.

Kita Vladui artima veikla - L.K.V. 
(Lietuvos Karių Veteranų) sąjungos 
"Ramovė", kurios narys jis nuo įsisteigi- 
mo dienos, 1954 metais. Valdyboje jis 
dirba be pertraukos jau 13 - ka metų, 
pirmininko pareigose -11 - ka metų. Prie 
Vlado Bosikio vadovavimo, nežiūrint, kad 
daugelis narių dėl brandaus amžiaus 
iškeliavo amžinybėn, bendras narių skai
čius žymiai padidėjo.

Kuriantis Melbourne susibūrė da
lis buvusių Čiurlionio Ansamblio narių, 
tai 1950 - tais metais buvo suorganizuo
tas vyrų oktetas, kuriam ir Vladas, 
turėdamas stiprų boso balsą, prisijungė.

"AIDUOS" livro ŽIEMOS IŠVYKA
Ištisas savaites mano vaikai ne

nustojo klausinėję, kiek dar reikia 
laukti iki stovyklos. Keturias sa
vaites? Tris? Dvi? Jau tik vieną? Dar 
keturias dienas? Dar dvi? Kol paga
liau atėjo laukiamoji.

Stovykla vyko Telford e, pietų 
Sydnėjaus valstybiniame parke, ant 
kranto Port Hacking upės. Apsisto
jome sename viešbutyje, skirtame 
jaunimo ir ypač mokyklų išvykoms, 
keleivius aprūpinančiame ne tik nak

Pirmąjį koncertą jie išpildėl 950 metais 
sporto klubo baliuje Melbourne. Iš šio 
vieneto išsivysčiusiame "Aido" chore, 
vėliau "Dainos Sambūryje", Vladas 
išdainavo 35 metus. Keletą metųjis buvo 
chorų valdybose, daugumoje pirmininko 
pareigose. Vyrų oktete Vladas išdainavo 
30 metų, o Parapijos chore jis gieda ir 
dabar.

Vladas Bosikis

Laisvalaikį, kiek jam jo lieka, jis 
mėgsta praleisti prie įvairių augalų aug
inimo ir jų priežiūros.

Paraginta Melbourno ir kitų viet
ovių tautiečių, pagarsinti V. Bosikio pasi- 
tarnavimus spaudoje, turėjau kreiptis į jį 
patį, kad suteiktų man šiek tiek anksty
vesnio jo gyvenimo žinių.

Turiu pasakyti, kad Vladas Bosikis 
irgi nebe jaunuolis, graži metų našta sle
gia ir jo pečius.

Gimė jis 1919 m. balandžio 20 d., 
jauniausias iš trijų brolių ir trijų seserų.

Pirmoji rusų okupacija ir trėmimai 
šeimą išardė - vyresnieji broliai atsidūrė 
Sibire, o jis tapo sužeistas kautynių metu 
prie Marijampolės. Iki pasveikimo ir 
mokslas jam kuriam laikui susitrukdė.

Antroji okupacija rado jį Eržvilke, 
prie Tauragės. Artėjant frontui jam teko 
apsispręsti - eiti pas miško brolius ar stoti 
į besiformuojančius Tėvynės Apsaugos 
pulkus. Stojo jis į Tėvynės Apsaugos 
dalinius. Čia tuoj prasidėjo tragedija, nes 
blogai ir beveik neapmokinta jaunų ka
reivių masė, prie Sedos buvo mesta ko
von prieš besitraukiančią rusų armiją. 
Žinoma, buvo paaukota keletas šimtų 
jaunų gyvybių.

Vlado karinė tarnyba baigėsi 
Vokietijoje, kur jie buvo nuginkluoti, ir 
išsiųsti kasti apkasų.

Po karo pabaigos ir keletas sa
vaičių "atostogų" belaisvių stovykloje, jis 
pasiekė pabėgėlių stovyklą anglų zono
je. Čia jis prisijungė prie Čiurlionio 

vardo Tautinio meno Ansamblio, kur jis 
išdainavo iki emigracijos 1949 m. j Aus
traliją.

Šitame kontekste didžiosiomis 
raidėmis įrašytos: Darbo, Idėjų, Kovos, 
Šventės ir Žmogaus sąvokos.

Alisa Baltrukonienė

vyne, bet ir maistu, kas mūsų 
neperdidžiausiai ir daugumoje labai 
jaunai grupei ypač tiko, nes ir be 
šeimininkavimo užsiėmimų buvo 
numatytas visas laikas.

Suvažiavome į Telford ąbirželio 
9-os šaltą, juodai tamsų vakarą, po 
kelionės, kuri atrodė žymiai ilgesnė, 
negu sakė laikrodis. Mat anksti 
reikėjo išsisukti iš greitkelio ir 
važiuoti siauru, negrįstu lauko kele
liu, kuris nuvedė į pačią Port Hac- 

king upės pakrantę ir prieš akis 
sumirgėjo priešingoje upės pusėje 
išsidėsčiusio pietinio Sydnėjaus 
žiburiai. Čia pat iš tamsos išsinėrė 
apšviesti langai mums skirtos 
buveinės.

Jaukioje salėje atvykstančius pa
sitiko stovyklos vadovė vyr. skautė 
Daina Šliterytė, kuri visą šią išvyką 
suorganizavo ir paruošė padedama 
kitų, naujais kaklaraiščiais 
tebesididžiuoj ančių vyresnių skaučių 
- Elenutės Šliogerytės, Dainos ir 
audros Dičiūnaičių, Elytės ir Rasos 
Blansjaar ir skauto vyčio Petro Pul- 
linen.

Šeštadienio saulėtas rytas tiko 
numatytiems užsiėmimams: skautai 
ir skautės ant stačių vietovės uolų 
mokėsi alpinizmo, vilkiukai ir 
paukštytės statė aitvarus. Jiems 
paskui teko pieva bėgioti iki 
uždusimo, kol tie aitvarai iškilo į 
viršų ir suplazdėjo virš galvų. 

Stovyklos viršininkė vyr. skautė, v. skLDaina Šliterytė su vilkiukais Liudu Garriell 
Julium Beaudinet. Toliau ps. Kristina Covaitė - Rupšienė su Nerija Rupšyte.

Po pietų nelauktas lietutis pri
vertė pasilikti pastogėje. Vyr. skautė 
Virginija Coxaite jauniausiems 
stovyklautojams surengė popierinių 
kepurių konkursą. Nepatikėsite, ko
kias įdomybes galima sukurti iš senų 
laikraščių! Tuo tarpu labai patyrę 
skautai vyčiai Darius Gečiauskas ir 
Kajus Kazokas pravedė dainų va
landą. Į šią išvyką Darius atvažiavo 
su dukryte Jazminą, o Kajus su 
sūnumis Rimu ir Darium. Šią išvyką 
ir reikia skaityti ypatinga tuo, kad į 
ją atvyko keletas seniau aktyvių, o 
vėliau lyg ir atsitraukusių skautų, 
kartu atsiveždami ir savo naują skau- 
tišką prieauglį. Sveikinome 
mažiausius: Juliuką Wilson, Neriją 
Rupšytę, Dailių Wilson, Darių ir 
Rimą Kazokus, Viliją ir Andriuką 
Jurkšaičius.

Lietui nepraeinant ir pirmą 
"laužą" teko pravesti salėje susėdus 
apie senovišką apskritą, špižinį 
pečių. Tai netrukdė dainoms, 
šūkiams ir pasirodymams. Ypač 
veržėsi pasirodyti jau ne kartą 
stovyklavę vilkiukai: Julius Beaudi
net, Matas ir Liudas Garrick.

Naktį siautė audra. Gerai, kad

miegojome ne palapinėse, jos būtų 
nuneštos... Iš ryto audra praėjo ir net 
saulė mėgino išlįsti pro debesis. 
Sesės Daina ir Elena stovyklautojus 
išsivedė į gamtos pažinimo žygį. 
Ėjome per ypatingai gražų mišką, 
per kurį 1994 metais buvo perlėkęs 
gaisras. Medžių kamienai dar tebe
buvo juodi, bet pasipuošę naujomis 
vešliai žaliomis ataugomis. Susto
jome prie nedidelio, bet stačiai kren
tančio krioklio. Čia iškylos vadovė 
ir sesės Daina ir Audra Dičiūnaitės 
sukūrė lauželį, ant kurio skautai 
kepė Australijos naujakurių duoną 
"damper" ir kukurūzų grūdus. 
Grįžtant namo, kelionė pasirodė per 
ilga ir kelis mažiausius teko par
sinešti ant pečių. Tėvelių visiems 
neužteko, tai į talką noriai atėjo 
aukštos ir stiprios vyresnės skautės.

Popietyje pailsėję jaunieji, va
dovaujami Elytės Blansjaar, lipdė 
kūrinius iš molio, o vyresnieji bandė 

akių ir rankos tikslumą, šaudydam 
taikinį strėlėmis iš lankų.

Antrą vakarą laužą galėjot 
kurti lauke. Sėdėjom ratu ant upė 
kranto. Aukštos laužo liepsiu 
atsispindėjo vandenyje. Laui 
gražiai ir linksmai pravedė Daii 
Šliterytė. Skambėjo dainos, šūkis 
sklido jaukumas ir draugystė.

Po laužo, mažiesiems sugulu 
sesės Beta Kazlauskaitė ir Jennifi 
Biretaitė davė prityrusių skauč 
įžbdį.

Pirmadienio rytą buvo užriš 
balti kaklaraiščiai būsimiens skai 
tams JasminaiGečiauskaitei,Run 
ir Dariui Kazokams.

Apsiruošus ir sutvarkius mūs 
naudotas patalpas, reikėjo grįžti 
Sydnėjų, į darbus, į mokyklas. Kai 
ir visuomet, skirstėmės su puikiai 
įspūdžiais. Ačiū sesei Dainai užeit 
tuziazmą ir įdėtą darbą šią išvyk 
paruošiant ir pravedant! Šį kart 
dalyvavo trisdešimt du skautai i 
kandidatai.

s. fil. Eglė Garrii
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APIE KGB ARCHYVĄ
Tęsinys iš praeito nr.

Patys aktualiausi, jau Čaplino 
laikotarpio, dokumentai buvo sumalti 
popieriaus kapojimo mašina. Tokiais ka- 
pokliais buvo užversta pusė nemažo 
kambario.

Archyvui daug yra pakenkęs 
kagėbistinis dokumentų vertės suprati
mas. Tipiškas pavyzdys - profesoriaus 
Migo Kemešio rankraščių likimas. 
Būdamas kuklus, profesorius neskubėjo 
savo darbų spausdinti. Kagėbistai jį 
suimdami paėmė apie 2000 mašinraščio 
lapų, tačiau byloje liko tik 36, kuriuose 
kalbama apie socializmą ir komunizmą, ir 
kurie tapo įkalčiais. Kiti lapai sunaikinti. 
Sunaikinta ir daugelio partizanų spauda, 
jeigu jie nebuvo kurio nors konkretaus 
žmogaus įkalčiai.

4. Kas grąžinta ir grąžintina

AT ir Vyriausybės KGB dokumentų 
grąžinimo komisijai, kuriai vadovavo AT 

. deputatas Vidmantas Žiemelis, pavyko 
kai ką padaryti. 1992 m. liepos 24 d. 
Rusijos vyriausybė iš Uljanovsko archyvo 
atidavė 11,5 tūkst. baudžiamųjų ir per 31 
tūkst. filtracinių bylų. Kitų bylų grąžinimas 
įstrigo; vėliau pasikeitė politinė padėtis 
Rusijoje ir pas mus. Ir tik dabar vėl bando
ma šį bei tą daryti: KGB archyvo 
grąžinimą įtraukti į kitų archyvinių doku
mentų grąžinimo kontekstą. Generalinės 
archyvų direkcijos vadovas Ilgūnas 
praėjusių metų rudenį susitiko su aukštai
siais Rusijos MGB atstovais ir iš jų išgirdo 
tokias mintis: arba visos buvusio KGB 
archyvo bylos bus sunaikintos, arba 30 - 
dai metų užantspauduotos ir tik po to 
grąžintos Lietuvai. Kadangi dabar vyksta 
Rusijos MGB reorganizacija, o pati 
Rusija kasdien vis įgauna kitokį pavidalą, 
vargu ar ką bepavyks greitai atgauti. Man 
atrodo, agentų bylų Rusija niekada 
negrąžins, bet kitas - literines, operaty- 

s'ibes, susirašinėjimo su CK ir pan. gal ir 
galima susigrąžinti, aišku, jei tuo 
pasirūpins aukštieji mūsų pareigūnai, nes 
reikia tarpvalstybinio susitarimo.

Rusijoje yra ir dešimtys tūkstančių . nepriklausomybės vizijos, padėjo galvas 
už Lietuvą, drauge sudėjus, iškalėjo 
tūkstančius metų ir dabar mes turime nors 
iš dalies atsilyginti jiems'dokumentais 
prakalbę apie jų heroiškus darbus ir apie jų 
skaudų likimą.

Juozas Starkauskas

kalinių bylų, kurias lagerių operatyvininkai 
sudarydavo kiekvienam kaliniui. Šioms 
byloms susigrąžinti - kadangi jos saugo
mos vos gyvuose archyvuose, kurių 
nemažai gali būti uždaryta - didelių susitar
imų nereikia. Reikia tik tam atsidavusių

ymfAUMĮ MINĖJIMAS HOBABTĖ
I Minėjimąpradėjomepamaldomis
II Si. Joseph bažnyčioje, sekmadienį, 
į birželio mėnesio 18 dieną. Susirinkome 
I išklausyti šventų mišių ir pasimelsti už 
į tuos, kurie negrįžo iš negailestingo Sibi- 
: to ir už tuos, kurie po daugelio metų

kančių ir vargo dabar grįžta į tėvynę, 
pasenę, palaužtomis sveikatomis.

f Karėje pusėje altoriaus, Ramūnas, 
? Jhozas ir Bonifacas pastatė lietuvišką ir 

t iiastrališką vėliavas, dešinėje pusėje 
i latviai ir estai pastatė savas. Bažnyčia 
į prisipildė maldininkais, tarp kurių tik 
i maža dalelė buvo pabaltiečiai. Tiek 
i mažai čia yra palikusių tų, kurie pergy- 
11 tinome tą baisią tragediją.

Prieš pradedant mišias, kun. Chris- 
1 topher Mithen paaiškino kam šios

GRĮŽTA Į LIETUVĄ
Vėlyvas antradienio vakaras 

Sydnėjaus tarptautiniame aero- 
uuoste. Atvykau išleisti jaunos 
Ijtetuvaitės Jūratės Čechavičiūtės, 
IJi/ri baigusi vienerių metų sutartį 
Atetralijoje, grįžta j Lietuvą. 

žmonių ir nemažų lėšų. Manau, kad visų 
šių kalinių bylų surinkti nepavyks ir geriau
sius norus turint, nes lageriai buvo išmėtyti 
plačiai po Rusiją, Kazachiją, bet reikėtų 
surinkti bylas nors iš tų lagerių ir kalėjimų, 
kur kalėjo mūsų garsieji žmonės. Tokios 
vietos būtų Vladimiro kalėjimas, kur mirė 
vyskupas Reinys, ministro pirmininko 
Merkio šeima, prezidentas Stulginskis, 
ministrai Šilingas, Tomkūnas ir kiti; taip pat 
Abezės lageris, kur kalėjo ir mirė filosofas 
Karsavinas, generolas Juodišius ir kiti.

5. Kas archyve daroma
Šiuo metu visas KGB- archyvas yra 

buvusiame KGB pastate, tik dalis jo, dau
giausia baudžiamųjų bylų, iš pusrūsio 
perkelta j pirmą aukštą. Apie 30 žmonių jį 
tvarko ir aprašo. 1995 m. pradžioje archy
vas turibūtiperduotasGeneralinei archyvų 
direkcijai, o iki tol jis yra dviguboje 
priklausomybėje - ant saugyklų dedami ir 
Generalinės archyvų direkcijos, ir Genoci
do tyrimo centro darbuotojų antspaudai. 
Darbas vyksta neblogai, didelių incidentų 
nebuvo, nors šioks toks požiūrioj archyvą, 
ypačj jo panaudojimą, skirtumas jaučia
mas. Archyvininkai, kaip dažnai būna 
žmonėms, ilgai dirbantiems nuobodoką 
darbą, atbunka, irkai kurie išjų (anaiptol ne 
visi) į šio archyvo bylas žiūri kaip j plytas ir 
pagalius, kuriuos tik reikia išmatuoti ir 
aprašyti.Pavyko sulaikyti norą (dėkojame 
istorikui Antanui Šoliūnui) nuo baudžiamųjų 
bylų atskirti bylas palydoves. Tą padarius, 
aprašymas būtų palengvėjęs, bet naudo
tis bylomis būtų buvę daug sunkiau. 
Generalinė archyvų direkcijaatmetė mūsų 
darbo grupės parengtą kompiuterizuotą 
archyvo aprašymą, nors ir dabar manau, 
kad jis tyrinėtojams būtų buvęs labai 
parankus.

Prie archyvo veikia skaitykla, ją gau
siai lanko buvę politiniai kaliniai irjų artimieji. 
Netrūksta ir tyrinėtojų. Svarbiausias jų 
darbas, manau, parengti kiek galima išsa
mesnę mūsų žmonių pasipriešinimo, ypač 
partizaninio, panoramą. Tūkstančių 
tūkstančiai Lietuvos žmonių, vedami

vėliavos priklauso ir prašė melstis už 
tų tautų kankinius.

Pamokslo metu kun. Mithen pa
pasakojo apie Sovietų Sąjungos 
įsiveržimą į pabaltijo valstybes, pir
muosius trėmimus, apie karą, kuris pa
keitė Europos žemėlapį ir paliko 
daugelį tautų sovietų vergijoje.

Po mišių, norintieji buvo pa
vaišinti kava, arbata ir sausainiais. 
Minėjime dalyvavę, turėjo progos pasi
dalinti įspūdžiais tų baisių laikų ir pa
pasakoti kitataučiams, ką teko pergy
venti lietuviams, latviams ir estams 
tais baisiais pokario metais ir kokią taiką 
sąjungininkų laimėjimas atnešė pabal
tijo valstybių gyventojams.

Stepas Augus ta vičiiis

Miela Jūrate, prašau pasakyti. 
kokie siekiai jus suviliojo pamatyti.ši 
pasaulio užkampį?

Esu baigusi Klaipėdos Muzikos 
Akademiją, įsigijau dirigentės pro
fesiją. Turėdama giminių Australijo-

je, jiems padedant gavau leidimą 
dirbti vaikų darželyje, susipažinti su 
vaikų mityba, auklėjimu ir darželių 
administracija.

Jūratė Cechavičiūtė

Kokiusprisiminimus išsivežate ?
Jau pirmomis savaitėmis buvau 

pakviesta j Melbourno "Dainos" 
choro repeticiją. Su malonumu ta
pau choro nare. Dalyvavau kaip cho
ristė Lietuvių Dienose Adelaidėje.

Joninių ugnys Sydnėjuje
Sydnėjaus lietuvių tautinių šokių 

grupės "Sūkurio" sukviestas ir į Lie
tuvių Namus suplūdęs gausus tau
tiečių būrys jaukiai ir nuotaikingai 
praleido birželio 25 dienos popietę, 
porą valandų pasijausdami sugrįžę 
į Lietuvą, prie Joninių laužo praleis
dami užburtą vasaros naktį.

Ramunė Zinkutė - Cobb 
sklandžiai lietuvių ir anglų kalbomis 
nušvietė Joninių papročius, prieta
rus, burtus ir lūkesčius. Jos žodžius 
protarpiais vaizdžiai pailiustravo 
"Sūkurio" šokėjai artai šokiu, ar dai
na, ar suvaidintu vaizdeliu.

Neliko pasyvūs iržiūrovai, įtrau
kiami su bendra daina įsijungti j šią

^SPORTAS
JUGOSLAVIJA - LIETUVA 96 - 90

Graikijoje Atėnų mieste dau
giau negu savaitę vyko vyrų krepši
nio čempionatas, kuriame varžėsi 
geriausios aštuonių valstybių ko
mandos dėl Europos krepšinio titu
lo taurės ir teisės sekančiais metais 
dalyvauti Olimpiadoje, kuri vyks 
Atlantoje.

Finale Lietuvos krepšininkams 
teko pralaimėti ir, deja, likti antroje 
vietoje.

Pirmąjį finalinį kėlinį mūsų 
šaunuoliai krepšininkai baigė san
tykiu 48 - 49 savo naudai. Daugiau
siai taškų pelnė Šarūnas 
Marčiulionis - 32. Arvydas Sabonis 
- 20, Artūras Karnišovas - 19.

Pirmųjų keturių vietų laimėtojai 
turi teisę dalyvauti sekančiais 
metais Olimpiadoje, o vietos pa
siskirstė taip:

Sugrįžus man davė progos ir savo 
dirigentės profesijoje padirbėti su 
choristais. Prieš atvykdama net 
nesitikėjau, kad čia, Australijoje yra 
tiesiog antroji Lietuva. Čia verda 
kultūrinis gyvenimas. Jaunimas, kurį 
pažinau, su entuziazmu dainuoja, 
šoka, sportuoja. Net sulaukę bran
daus amžiaus po dienos darbų sku
ba j repeticijas.

Pakalbėjusi su tais, kurie jau 
daugiau kaip pusę savo amžiaus 
pragyveno toli nuo Tėvynės ir man 
pasisakius atvykusia iš jos, pajus
davau kiek pas juos daug neišseku
sios meilės savo gimtam kraštui. 
Kiek daug aukų skiriama Lietuvai.

Pasakykite, ar Australijos jau
nuoliai nebandė paveikti Jūsų širdį?

Atvykau užsidirbti savo ateičiai, 
pramokti anglų kalbos. Labai myliu 
savo Tėvynę, ten ir tik ten noriu gy
venti.

Išvykdama noriu padėkoti 
visiems, kurie man padėjo visoke
riopais būdais su malonumu ir 
nuoširdumu. Mano didžiausia 
padėka J. ir Pr. Mulevičių ir Br. ir 
A. J. Staugaičių šeimoms.

Ačiū už pokalbj. Geros sėkmės 
kelionėje^ 

V. A.

dainų ir šokių pynę.
Kartais salės grindys linko, 

"Sūkurio" poroms besisukant pasiu
tusiu greičiu ar, rankomis susikibus 
šokant per laužą. Kartais velniai ir 
raganos užviešpataudavo aptem
dytoje salėje. Čia vėl mergaitės 
rinko žiedus, pynė vainikus ir būrė 
ateitį.

Laimingiausi buvo Jonai ir 
Jonės, palydėti "Ilgiausių metų" ir 
apdovanoti šampano buteliais.

Didelis ačiū "Sūkurio" šokėjams 
ir šokėjoms, o ypač jų vadovams už 
šią puikiai pravestą popietę.

V. P.

1. Jugoslavija
2. Lietuva
3. Kroatija
4. Graikija
5. Italija
6. Ispanija
7. Rusija
ir paskutinėje 8 - oje vietoje - 

Prancūzija.
Matome, kad rusų krepšininkai, 

neturėdami savo sudėtyje lietuvių, 
iškovojo tik septintą vietą, praradę 
galimybę dalyvauti Olimpiadoje

V. A.

Žiemos sporto šventė
Šių metų žiemos sporto šventę ruošia 

Sydnėjaus sporto klubas "Kovas". Ji įvyks rugsėjo 
9 d. Dėl smulkesnės informacijos skambinkite:

S. Gustafson 708 6424 D. Kraucevičius 796 
8573, V. Binkis 636 9785 V. Binkis
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J Vilnių atvykome birželio 4 d.

liste V. Gaižauskaite ir kt. jiems įdomu 
žinoti apie "Mūsų Pastogę", kuri - kaip 
nepaimtum - yra nykštukas lietuviškos

IŠVEŽTŲJŲ Į SIBIRĄ
M 1X1,1 IMAS pikiui:

debesuotą popietę. Aerodrome laukia 
būrelis giminaičių. Bučkiai. Gėlės. Žybsi 
ašaros akyse - seniai nesimatyta...

Sėdime prie stalo, apkrautu ge
riausiu, ką šeimininkai turėjo. Jie 
klausinėja mus apie Australiją, mes juos 
- apie gyvenimą tėvynėje. Savo 
viešnagės metu bandysiu trumpais 
štrichais pavaizduoti gyvenimą Vilniuje, 
Kaune ir kituose Lietuvos vietose taip, 
kaip aš tai matysiu, susidurdamas su 
žmonėmis įvykiais, vietovėmis, kad skai
tytojas susidarytų vaizdą kaip dabar gy
vena žmonės tėvynėje.

Tik užuominom atsakoma j 
klausimą, kaip gyvenate?“ - "Sukamės 
kaip įmanome"... - atsako viena iš se
serų. O pabandžiusi įsigilinti jdetales, 
įsikniaubia mano petį ir pravirksta...

Ir po ilgos kelionės lėktuvu vieno 
tenorėjau - palįsti po šiltu dušu. Deja, šią 
savaitę Lazdynų rajone karštas vanduo 
neteikiamas.

Giminaitė yra inžinierė. Gyvena su 
13 - likmečiu sūnumi ir 15 - mete dukra. 
Dirba "Kuro aparatūros A/B" gamykloje. 
Po savaitės išeis atostogų, bet nežino 
kada jos baigsis - greičiausiai grįš j darbą 
apie rugsėjo pradžią, o gal ir visai 
nebegrįš, nes įmonė mažina darbininkų 
skaičių. Paskutinį kartą algą išmokėjo 
balandžio 6 d.

Kalvarijų turgus birželio 6 d. 
uždarytas. Bet šalia jo - šaligatvyje - 
veikia kioskeliai su įvairiom prekėm, sta
lai ir staleliai su vaisiais daržovėm bei 
įvairiom smulkmenom... Praeidami - iš 
toliau - matome kaip pardavėjai nusisu
kus, pagyvenęs vyras vikriai pavagia 
pomidorą, kuris dingsta jo kišenėje...

Kalvarijų rajonas nepasakyčiau, 
kad gražus - gramozdiški pastatai apleis
ti, neprižiūrėti... Ekonominis vargas dar 
neleidžia jų savininkams daryti remontų, 
juos gražinti. Iš paviršiaus net nesimato, 
kad čia vyktų kokia nors prekyba, nes 
nėra jokių iškabų, užrašų, nėra vitrinų su 
išstatytomis prekėmis. Tik praeidamas 
pro vieną ar kitą pastatą pamatai, kad ten 
įruošta maisto parduotuvėlė, batų ar pigių 
drabužių krautuvė, bet jose pasirinkimas 
mažas - nuėjęs j vieną neapsipirksi, ten
ka eiti per visą jų eilę. Kiek mačiau 
produktų kainos yra čia gerokai 
mažesnės negu Sydnėjuje.

Lazdynuose veikianti "self serve" 
maisto parduotuvė, įrengta vakarietišku 
stilium. Čia jau yra ratukai prekėms 
susidėti, duodami plastikiniai maišiukai 
(Kalvarijų gatvės parduotuvėse 
maišiukus turi pirkti atskirai). Žinoma 
trūksta visų tų, kaip pavyzdžiui Sydnėjaus 
parduotuvėse esančių, prekių kainastikri- 
nančių aparatų ir darbininkės dirba 
'engviau.

Vykstame į Vilniaus miesto centrą 
troleibusu. Žmonės susikimšę kaip silkių 
statinėje. Žmona, pastebėjusi j visas pu
ses svyrinėjančią senutėlę, pasiūlo jai 
savo vietą atsisėsti. "Senutėlė" labai gru
biai ją pasiunčia po velnių - ko, sako, 
prikibai?.. Kiti keleiviai draugiški, nors 
bendrai paėmus šypsenų maža - daugu
ma vilniečių, prispausti ekonominių sun
kumų, neturi ko šypsotis.

Užsukame su reikalais j "Lietuvos 
ryto" redakciją, esančią Vilniaus centre. 
Susipažįstame su vyr. redaktoriumi G. 
Vainausku, redaktoriaus pavaduotojais 
A. Budriu, A. Kumža, H. Savicku, žuma- 
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spaudos pasaulyje.
"Lietyvos rytas" - didžiausias ir ge

riausiai ekonomiškai stovintis Lietuvos 
dienraštis. Jo tiražas 85 000 -120 000 - 
šiokiadieniais parduodama maždaug 30 
000 egz., šeštadieniais 50 000 (kita - 
prenumeratos), redakcijaįsikūrusi nuosa
vose patalpose, kurios dar plečiamos 
pristatomos. 15 km už miesto, praeitų 
metų gale pastatyta spaustuvė. Spaus
dinimo mašinos pirktos Vokietijoje, kai
navo apie5mln. Amerikos dolerių. Spaus
tuve jau dabar naudojasi kelių kitų 
laikraščių redakcijos, tikimasi, kad atsiras 
ir kitų klientų. Redakcijoje visas kompiu
terių centras; ne tik žinios, bet ir užsienio 
agentūrų siunčiamos nuotraukos perduo
damos kompiuterių pagalba. Kompiu
terių, turbūt, daugiau negu čia esama 
žurnalistų. Redakcijos pastate dirba 125 
žurnalistai bei pagalbinio personalo na
riai. O iš viso "Lietuvos ryte" dirba 850 
tarnautojų. Ir redakcijoje ir spaustuvėje 
(kuriai vadovauja P. Lunys) pavyzdinga 
tvarka ir švara - matosi rūpestinga va
dovų ranka.

Mumsaprodoirredakcijąirspaus- 
tuvę. Darosi truputį pavydu - kurten mums 
Sydnėjuje susilyginti!.. Bet drauge ir 
džiugu, kad įstaiga-įmonė auga, plečia
si, įdarbinama vis daugiau žmonių. 
Sėkmės!..

Lietuvos pasų tvarkymo reikalais 
lankėmės Lietuvos vidaus reikalų ir 
užsienio reikalų ministerijose (ne, su mi
nistrais tikrai nesikalbėjome!) ir kitose 
įstaigose. Nepasiteisino girdėtos kalbos, 
kad tėvynės įstaigų tarnautojai ne- 
mendagūs ar nemėgsta darbo!.. Mus 
aptarnavo trys - visos ponios ar panelės 
- ir jų pagalba tikrai negalėjome skųs’is. 
Net irta, kuri nesišypsojo, tol mandagiai 
mums aiškino, kol neįsitikino, kad mes 
supratome visą, painią procedūrą (tapti 
Lietuvos piliečiu ne taip jau lengva)...

Bandome atsekti tautos kančių ir 
didybės kelius į Atgimimą - vykstame į 
Antakalnio kapines, kur palaidoti naujieji 
Lietuvos didvyriai. Mirusiųjų miestas 
apaugęs liepomis, beržais. Ryto saulei 
sunkiantis pro jų lapus, čia viešpatauja 
gili rimtis. Kapinės nemažos -15,5 ha, 
veikia nuo XIX šimtmečio. Susirandame 
1991 m. sausio 13 - sios aukų kapus, 
žuvusių beginant Vilniaus TV bokštą, Lie
tuvos pagrindinį ryšį su plačiuoju pa
sauliu. Čia palaidoti devyni iš keturiolikos 
žuvusiųjų: Loreta Asanavičiūtė, Virgini
jus Druskis, Darius Gerbutavičius, Ro
landas Jankauskas, Algimantas Kavo
liukas, Vidas Maciulevičius, Apolinaras 
Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas 
Vaitkus... Greta ir Medininkų pasienio 
sargybinių, nužudytų 1991. 07. 31. 
sužvėrėjusių Omono budelių: Juozo 
Janonio, Mindaugo Balavako, Algimanto 
Juozako, Antano Musteikio, Algio Kaz
lausko, Stanislovo Orlavičiaus kapai. Ši 
kapinių dalis atitinkamai puošiama - jau 
baigiamas montuoti paminklas, ruošiami 
gėlynai, dekoratyvinės pertvaros... Kol 
kas vaizdą menkina čia dirbą traktoriai, 
sunkvežimiai.

Kiek tolėliau - "Memorialinėje" sek
cijoje buvusių Lietuvos "valdovų", parti
nio aparato darbuotojų ir pasižymėjusių 
komunistų kapai: Justo Paleckio, Vlado 
Niunkos, Mečio Gedvilo, Antano 
Sniečkaus paminklas. Mirtis juos visus 
sulygino, nors gal ir ne visai pagal šioje 
žemėje jų atliktus darbus. Po mūsų atei
nančios kartos juos vertins gal kitaip.

(bus daugiau)

Birželio išvežtųjų į Sibirą 
minėjimas įvyko, birželio 18 d., sekma
dienį 11.00 vai. ryto St. Francis 
lietuvių parapijos bažnyčioje. Minėjimą 
pradėjome kaip ir visuomet šventomis 
pamaldomis. Šv. mišias paskyrė ir at
našavo, už visus, kurie buvo genocidi
nio teroro paliesti ir mirė, kun. dr. A. 
Savickis.

Balys Steckis, Elizabeta Jaudegienė ir kun dr. Alfonsas Savickis
Tautos trispalvė vėliava, perrišta 

juodukaspinu, buvoB.Steckio su dviem 
palydovėmis, tautiniais rūbais apsiren
gusiomis M. Stankevičiene ir A.-Steck- 
iene, įnešta į bažnyčią, o mišių patar
nautojas G. Radzivanas su kryžium 
palydėjo kunigą prie altoriaus. Kun. dr. 
Alfonsas Savickis pirmu žodžiu visiems 
pamaldų dalyviams priminė, kad šian
dien švenčiame Jėzaus Kristaus švento 
kraujo šventę , kartu prisimindami tą 
baisų birželį, kai tūkstančiai mūsų tau
tiečių mirė nuo rusų ir žydų rankų. Šventą 
raštą skaitė Vytenis Radzivanas, vargo
nais akomponavo Vytas Radzivanas, o 
visa bažnyčia giedojo bažnytines gies
mes. Aukas atnešė prie altoriaus M. 
Stankevičienė ir A. Steckienė.

Tačiau pasimelsti ir paminėti vi
sus išvežtuosius į Sibirą ir tuos, kurie 
tragiškai Sibiro taigose žuvo, tai susi
rinko nemažas skaičius mūsų tautiečių 
ir kitų svečių. Bažnyčia buvo specialiai 
M. Stankevičienės gėlėmis šiai dienai 
papuošta ir galime nuoširdžiai padėkoti 
jai už tokį gerą darbą.

Tuoj po pamaldų Apylinkės val
dybos pirmininkas A. Savickis pakvietė 
visus tautiečius ir svečius atvykti į Lie
tuvių namų salę, kur mūsų šeimininkės 
laukė su pietumis. Tuoj, netrukus, susi
rinko nemažas skaičius dalyvių para
gauti skanių pietų ir paminėti 
išvežtuosius, taipogi ir atlikti 
bendruomenės metinį susirinkimą, ir 
išrinkti naują valdybą. Per pietus 
pranešėjas E. Stankevičius pristatė dvi 
viešnias, studentes iš etninės grupės su 
nauju projektu apie senųjų sveikatą ir po 
trumpų pasitarimų E. Stankevičius pa

Žvejas pasakė:
Nebūčiau sugavęs žuvies, jei ji nebūtų pravėrusi burnos.
Taip ir žmonių tarpe neprotingai atversi burną - pagaus.

kvietė Apylinkės valdybos pirmininką 
kun. dr. A. Savickį atidaryti išvežtųjų į 
Sibirą minėjimą. Pirmininkas paprašė 
visus dalyvius sugiedoti Marija-Marija, 
taip kaip vežami į Sibirą giedojo šią 
giesmę. Taip prasidėjo minėjimas. Val
dybos pirmininkas A. Savickis svečiams 
angliškai, o tautiečiams lietuviškai 
apibūdinoLietuvosgyventojų tragediją, 

kai birželio 13-14-15 dienomis 
sovietų rusai gabeno mūsų žmones į 
Sibirą. Vėliau E. Stankevičius pakvietė 
B.Steckį paskaityti šiai dienai pritaikytą 
paskaitą. Paskaita buvo neilga, bet labai 
šiurpi. B. Steckis priminė apie Lietuvos 
tragišką okupaciją, nužmoginimą. Pri
minė mūsų tėvus, motinas, brolius, se
seris ir draugus, kurie buvo genocidinio 
teroro paliesti, kurie pasklido po platųjį 
Sibirą. Priminė apie Miško Brolius, ku
rie kovojo iki paskutinio kraujo lašo. Jų 
žuvo apie 30 000 už Lietuvos laisvę. 
Priminė, kaip 1940 metais, 
sovietų Rusijai okupavus Lietuvą, 
žydai susibičiuliavo su stalinistais ir 
prisidėjo prie rusų genocidinio teroro, 
žudė mūsų brolius, seseris ir visus kitus, 
kurie vėliau buvo atrasti Telšių miš
kelyje, Praveniškių koncentracijos 
stovykloje, Panevėžyje ir Červenėje 
žiauriai nukankinti.

Po viso minėjimo buvo sugiedotas 
Tautos himnas.

Tuoj po kavutės E. Stankevičius 
pakvietė visus dalyvius dalyvauti vi
suotiniame Apylinkės metiniame susi
rinkime ir paprašė išrinkti susirinkimo 
prezidiumą. Pirmininkauti buvo išrink
tas J. Repševičius, sekretoriauti - A. 
Čižeika. Į naują Apylinkės valdybą 
buvo pasiūlyti kandidatai - kun. dr. A. 
Savickis, B. Steckis ir E Jaudegienė. Jie 
visi sutiko būti valdyboje ir pasiskirstė 
pareigomis. Valdybos pirmininkas - kun. 
dr. Alfonsas Savickis, sekretorė- Eliza- 
beta Jaudegienė ir iždininkas Balys 
Steckis. Pasibaigus susirinkimui ir 
minėjimui buvo pravesta loterija.

B. Steckis
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AUKSINIS VEDYBŲ JUBILIEJUS
Visiems gerai pažįstami Sydnėjuje 

Janina ir Alfonsas Šidlauskai birželio 24 
d. atšventė jų 50 metų vedybinio gyve- 

l įtinto sukaktį. Į Lietuvių klubo svetainę 
susirinko apie 40 Šidlauskų giminės ir 
draugų svečių pasveikinti šią iškilią šei
mą lietuvių bendruomenėje.

vaišes. Apie šias vestuves pastebėjo 
anglų kariuomenės dalinys ir čia padarė 
jauniesiems didelį siurprizą, suruošda- 
mas šaunias vestuves su vaišėmis, kaip 
pridera vestuvėse. Štai iš likimo pelenų 
kilo ši šeima Vokietijos gilumoje.

Šidlauskai atvyksta į Australiją

Alfonsas ir Janina Šidlauskai

t MŪSŲ t
MIRUSIEJI

1 SYDNĖJUJE
Birželio 30 dieną po sunkios ligos Westmead igoninėje mirė Sydnėjaus lietuvis

A. A. VINCAS DANTA Laidotuvės liepos 12 dieną, trečiadienį, 2 valandą p. p. 
Rookwood kapinėse West Chapel krematoriume

Tauriam Lietuvos sūnui,

A t a IZIDORIUI JONAIČIUI
iškeliavus Amžinybėn, jo mielą žmoną Eleną, šeimą ir artimuosius 
giliai užjaučia

Lilija ir Zigmas Sipavičiai Canberroje

a t a DILDAI ZDUOBIENEI
mirus, vyrą Vincą, sūnus Arvydą, Edį ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame ir liūdime.

M. ir J. Koliavai

Lietuviška patarlė sako: kad nėra 
to blogo, kas neišeitų į gerą. Lietuvai 
tragiškose dienose 1944 metais, antrą 
kartą grįžtant raudoniesiems "išlaisvin
tojams'1, Alfonsas, tuo laiku policinin
kas iš Šiaulių pasitraukia į Vokietiją. 
Gudaičių šeima iš Zanavykuos pakraščio 
buvo vokiečių evakuota į Rytprūsius. 
Likimas čia taip lėmė, kad Alfonsas sutin-

1950 metais ir pradeda normalų gyve
nimą. Augina sūnų Algį ir dukrą Zitą, 
lipdo šeimai pastogę ir sunkiai dirba.

Alfonsas įsijungia į "Dainos" 
choro eiles, dirba Sydnėjaus apylinkės 
valdyboje, Lietuvių namų valdybos vi
cepirmininku, Janina Moterų Draugijos 
valdyboje. Šidlauskus matome kas sek
madienį lietuviškose pamaldose irbend-

a. t a. DILDAI ZDUOBIENEI
mirus, vyrą Vincą, sūnus Arvydą ir Edį su šeimojnis nuoširdžiai 
užjaučiame.

Tamara, Benius, Raimundas ir Andrius Vingiliai

ka Rytprūsiuose gražią zanavykų Jani- 
ną, Trumpą susipažinimą greitai suardė 
pasirodę rasų tankai. Janina Gudaitytė 
ai šeima traukėsi, kaip greičiau išmany
dama į vakaras, Alfonsas su policijos 
daliniu kitais keliais tolyn į vakarus nuo 
artėjančių raudonųjų.

Likimas štai vėl suveda Alfonsą ir 
Janiną jau giliai Vokietijoje, kai vie- 
name dvare sustojus poilsiui, Alfonsas 
randa ten Gudaičių šeimą su jauna 
dukrele Janina. Nuo to laiko jau trau
kiasi kartu gilyn į Vokietiją. Sustojo už 
Elbės upės, už kurios jau prasidėjo anglų 
zona. Prie Liūneburgo buvo įsteigtas 
pabėgėlių lageris. Pasibaigus karui 
birželio 23 d. 1945 m. šiame lageryje 
įvyko pirmos vestuvės. Janina ir Alfon
sas sukuria šeimą. Jokio turto jaunieji 
neturėjo, išskyrus kokią tai bonką vo
kiško gėrimo, su kuo ir atlikove_stu vines

rai lietuvių bendruomenės gyvenime. 
Užaugino ir išmokslino sūnų Algį, kuris 
užaugino sūnų ir dukrą. Duktė Zita su 
vyru Michael Fitzgerald - šešis anūkus, 
gyvendama Tasmanijoje. Visi jie susi
rinko pasveikinti senelių. Viena anūkė 
atskrido net iš Londono. Lietuvių 
bendruomenės, "Dainos" choro ir draugų 
vardu jaunuosius pasveikino Antanas 
Kramilius, Edvardas Lašaitis, kaimynų 
vardu, Irena Gintalaitė, kurią Alfonsas 
mažytę ant pečių išnešė nuo artėjančių 
bolševikų. Sūnus Algis pakėlė tostą už 
tėvų sveikatą, kunigas Ivlartūzas savo 
keliu padėkojo už ištikimybę lietuviškai 
parapijai.

Sugiedojus "Ilgiausiųmetų", buvo 
pasidalinta prie vaišių stalo praeities pri
siminimais. Valio mūsų jauniesiems!

Zanavykas

Adelaidės pensininkų popietė
Adelaidės pensininkų klubo val

dybos suruošta "Bingo” popietė su ka
rate, birželio 8 - tą, Lietuvių Namuose, 
praėjo kaip visada draugiškai ir jaukioje 
atmosferoje. Nepaisant blogo, lietingo 
oro ris tik nemažai susirinko. Kaip pa
prastai pirmininkas E. Dukas visų pirma 
visus pasveikino ir padarė klubo valdy
bos veiklos ataskaitą, kartu 
apgailėdamas, kad paskelbtas praneši
otas buv. Švietimo ministro Greg Craft
er, popietėje neįvyks. Greg Crafter, kuris 
neseniai lankėsi Lietuvoje, pageidavo 
pasidalinti įspūdžiais "Bingo" popietės

samblis "Sutartas" jaunimui grojo "dis
co" muziką, kas mus vijus sužavėjo. 
Linksmai šoko Lietuvos jaunimas, nei 
kiek neatsilikdamas nuo mūsų jaunimo 
Australijoje ar kitur vakaruose. 
Džiaugėmės žiūrėdami .Tam užsibaigus, 
buvo parodytas filmas apie pensininkų 
ekskursiją Canberron, kas paliko nevie
nam gražių prisiminimų. Visi atrodė pa
tenkinti, nes suprato, kad čia tinka pa
tarlė: "nėra to blogo, kas neišeitų į gerą".

Labai dėkui V. Vasiliauskui, 
atėjusiam talkon ir klubo valdybai už 
didelį rūpestį suteikti mums malonią

AUKOS 'IKEHTlAnįJ NAMAMS Geelongo Moterų Draugija $
ĮTreutiniųgiųžirnofoiido sądtaiią Nr888 G. Valaitienė $
TALKOJE iki birželio 4 dienos gautos Davalga $
sekančios aukos (TAIKA, 307,

North Melbourne, 3051)
Vik. Martišius 
Baltučiai, Balnioniai, 
Muceniekai, Australija ir

$ 100

Los Angeles $ 2120
Geelongo L.B. $ 2060
G. & E. Klėjai $ 50
G. Ramanauskas $ 10
J. Gružauskas $ 30
V. Palavikas $ 50
A. Kildišas $ 50
B. Wunderlich $ 100
E. & D. Bartkevičiai $ 50
V. Juzėnienė $ 20
V. Aukštiejus $ 100
P. & V. Čerakavičiai $ 10
S. & T. Šutai $ 100
M. & F. Andriukoniai $ 100
R. Gružauskas $ 20
Aldona Scano $ 20
M. Skorupskas $ 10
V. & P. Šalaviejai $ 100
P. Papreckas $ 20
P- & M. Anskaičiai $ 20
S. Karpalavičienė $ 20
C. Vaicekauskienė $ 20
A. & O. Gvildžiai $ 20
V. Brazelis $ 15

proga. Deja, išvykęs tarnybos reikalais, 
sisidariusiomis aplinkybėmis nespėjo 

Mgrįžti. Mes vis tik tikimės netolimoje 
ateityje juos išgirsti.

i Valdybai atsidūrus nepatogioje 
I padėtyje, pagalbon atėjo mums jau gerai 
J iinomas V. Vasiliauskas, kuris ne kartą 
odė videofilmus ir dabar, kavutei pasi- 
■laigus, parodė filmą iš Lietuvos. An-

popietę. Iki kito karto!
Ona Baužienė, B. E. M.

Bernardas Brazdžionis
O, mūs šventas lietuviškas žodi, 

Ilgą naktį vergijoj kalėjęs, 
Ne kaip vergas šiandien pasirodyk, 

Bet kaip laisvas pavasario vėjas.

V. Leitonas $
A. Jomantas $
M. Citnermonienė $
V. & M. Bindokai $
P. & P. Stuikevičiai $
L. Bungarda $
Geelongo Lietuvių Choras 
"Viltis" $
Geelongo Lietuvių Sporto 
Klubas "Vytis" $
Obeliūno šeima $
Geelongo skautai $
V. Breneizeris $
R. Valodkienė $
M. & Z. Kymantai $
Geelongo Skautų Židinio 
vadovybė $
Geelongo Lietuvių 
Bendruomenės "Komitetas" $ 
E. Milkeraitienė $
I. Skėrytė - Luscombe $

500
20
50
20
50
20
20
50
20

100

50
60
25
50
20
50

50

270
40
20

Pastaba:
GeelongoBendruomenėsurinko$2060. 
Melbourne Karių "Ramovė" surinko 
aukų sumoje $ 1204
Likusias aukas surinko "Talka".
Iki šios dienos surinktų aukų bendra 
suma, skelbiant šį aukotojų sąrašą, 
nebuvo pranešta. "Talka"

Z’O"D% AUKOS 

į Jaustralijos 
i uetuvuj

FONDUI

A. A. Izidoriui Jonavičiui Sydnėjuje 
mirus, vietoj gėlių aukoja:

J. & V. Žitkevičiai (105) Vic. $ 20 
Ačiū už auką.

Vincas Ališauskas
Al Fondo iždininkas
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P E R T H A S
Perth' o Lietuvių Apylinkės valdy

ba praneša, kad liepos mėnesio 16d. 
sekmadienį ruošia

Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
ir kartu

Dariaus ir Girėno
MINĖJIMĄ,

kuris prasidės 11.00 vai. ryto St. 
Francis lietuvių parapijos bažnyčioje, 
iškilmingomis pamaldomis. Lietuvių Na
muose bus bendri pietūs ir minėjimo 
tęsinys su programa, taipogi bus lote
rija prie kavutės. Valdyba prašo visus 
tautiečius dalyvauti pamaldose, pietuo
se ir minėjime.

Apylinkės valdyba

Birželio 25 d., sekmadienį, prieš 
pamaldas atvyko Stasys Galiauskas, 
buvęs bendruomenės narys. Jis pasi
sakė, kad liepos 5 d., išvyksta visam 
laikui gyventi j Lietuvą. Taprogakun. Dr. 
A. Savickis baigiant mišias, Stasiui 
suteikė šv. palaiminimą ir palinkėjo gero 
gyvenimo Lietuvoje.

GEELONG AS
Valstybės Diena bus švenčiama 

liepos mėn. 16d. Šventė prasidės pamal
domis Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 8.30 
vai. ryto. Lietuviškos organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vėliavomis ir 
uniformuotai. Dalyvaus Melbourne 
"Vytenio" Saulių kuopa. Po pamaldų visi 
vyksime į lietuvių namus, kuriuose 
šventė tęsis sekančia tvarka:

1. Paskaitą skaitys Irta Valodkienė.
2. Meninė dalis
3. Pietūs.

Kviečiame visus ir lauksime 
atvykstant.

Apylinkės valdyba

AUKOS
Gerbiamas Redaktoriau,
Birželio 10 - tą, po lietuviškų 

pamaldų ir T rėmimų paminėjimo, kaip 
paprastai, vaišių metu pravedėme lo
teriją. Pajamų buvo 92.00 doleriai, ku
riuos skiriame "Mūsų Pastogės" para- 
rnaL Su geriausiais linkėjimais

V. Koženianskienė
LBSpaudos Sąjungos valdyba ir 

redaktorius širdingai dėkoja Jums ger
biamai Veronikai Koženiauskienei ir 
visiems Latrobe Valley gyvenantiems 
lietuviams už šią stambią auką. Žinome, 
kad esate neskaitlingi, bet visuomet, 
per eilę metų, dosnūs spaudai ir 
bendruomenės bei Tėvynės reikalams. 
Dar kartą nuoširdžiai ačiū!

LB Spaudos Sąjungos valdybos 
pirmininkas V. Patašius 

” Mūsą Pastogės1’ redaktorius 
V. Augustinaviėius

Socialinės Globos Moterų Draugija 
Melbourne atsiprašo už nepilną auko
tojų sąrašą ir prašo paskelbti:

"Kirvio sriubai" dar aukojo -
M. & E. Matulioniai $ 20.00
G. Kunčiūnienė $10.00
už klaidą paliestus atsiprašome.

pirmininkė Jonė Žalkauskienė

SI KILIMO MlWJIMS
Sydnėjaus Dariaus ir Girėno 

Šaulių skyrius organizuoja 1941 
m. birželio 22 - 25 d. Sukilimo 

prieš raudonąjį okupantą
MINĖJIMĄ

Minėjimas prasidės pamal
domis St. Joachim1 s bažnyčioje, 
Lidcombe, liepos 16 d. 11.30 vai. 
ryto. Šv. mišias už sukilimo au
kas laikys Kun. Povilas Martūzas.

Po pamaldų minėjimas vyks 
Lietuvių klubo auditorijoje, 
pradžiažval.p.p. jdomiąpaskai- 
tą skaitys sukilimo dalyvis, akci
joje sužeistas, Dr. Alfonsas 
Miliūnas. Mažai kas žino, kad 
šiame sukilime žuvo mūsų 
Garbės konsulo Viktoro Šliterio 
tėvas, palikdamas jj mažamečiu 
našlaičiu.

Po paskaitos bus rodomas 
filmas "Partizanai". Aukos bus 
renkamos Sukilėlių klubo na
riams ir Šauliams Lietuvoje.

Kviečiame visus iš arti ir toli.
A. Kramilius, 

Šaulių skyriaus vardu 

PADĖKA
Sydnėjaus "Sūkurys" dėkoja 

visiems kurie atvykote su mu mis atšvęsti 
Jonines. Sydnėjaus Lietuvių Klubui už 
dalyvavusiems Jonams skirtą šampaną. 
Šokėjams ir visiems prisidėjusiems prie 
šio parengimo sėkmės. Už didelę talką 
Juozui ir Onutei Maksvyčiams, Rimantei 
Geli, Justinui ir Kęstučiui Ankams, 
Raimundui Vingiliui ir Edžiui Lašaičiui. 
Ypatingas ačiū šios popietės programą 
sukūrusiai ir paruošusiai Jūratei Valytei.

"Sūkurio" administratorė

IEŠKO SAVO GIMINIŲ
Albinos Gribliūnaitės 

gyvenusios
"South Lodge" 361 Albert st.

SEBASTOPOL Vic. 3356

Vidos ir Ramūno Miliauskų 
I960 metais gyvenusių 

6 Marmion str.
Birrong NSW

Žinantieji ar paieškomieji prašomi pranešti:
M. Sodaitienei
28 Argyll str. 

Chadstone 3148 Vic.

PERTHE
Kun. Dr. A. Savickis pranešė, kad 

birželio 17 d. mirė
A. A. Marija Radzevičienė 

ir birželio 20 d. palaidota Karraku- 
tos kapinėse.

Ilsėkis amžinoje ramybėje. 
Liūdesy liko trys sūnūs.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

16- 18 East Terrace, BANKSTOWN, Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233

DĖMESIO KLUBO NflRIfiMS
Primename, kad iki birželio 30 dienos visi nariai 

privalo apsimokėti metinį nario mokestį už 
1995 -1996 metus.

Nario mokestis priimamas nuo 9 vai. ryto.

Klubo valdyba

ATSISVEIKINIMAS 
SV SPORTININKAIS

Visi sportininkai, kurie vyks j 
penktąsias Pasaulio Lietuvių Športo 

žaidynes Lietuvoje dalyvaus šv. Mi
šiose St. Joachim's bažnyčioje, Lid
combe, liepos) 16 d., sekmadienį.

Vėliau Lietuvių Klube Banks- 
towne bus bendri pietūs. Tautiečiai turės 
progos atsisveikinti su sportininkais, 
pamatyti juos išeiginėse ir žaidynių uni
formose.

Sportininkai išvykdami nori pa
dėkoti visiems, kurie parėmė jų išvyką.

ALFAS valdyba 

LAUKIAME JfSi 
ATSIMINIMI

Mūsų Pastogės Nr. 17 iš 95. 05. 
01. buvo talpinęs atsišaukimą iš "Kardo" 
leidyklos Lietuvoje, kur buvo prašoma 
atsargos karių, plechavičiukų, sukilėlių ir 
kitų siųsti savo atsiminimus, kol dar jie 
nėra visiškai išblėsę. Tragedija yra ta, 
kad daug jų su liudininkais jau yra iš
keliavę Amžinybėn.

Sydnėjaus LKV S - gos skyrius 
pakartotinai apeliuoja j visus to meto 
kovotojus, liudininkus atkreipti dėmesį 
į šį prašymą. Valdybos sekretorius 
Antanas Kramilius sutiko talkininkauti 
visiems, kurie turi ką nors pasakyti ar 
parašyti apie šias tragiškas dienas Lie

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. V W 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per panirę. I

tuvos kariuomenėje, sukilime, vietinėjnėje 
rinktinėje, Rytų ar Vakarų fronte ir t. IJt. Jei 
patys nepajėgiate tai užrašyti, škambmbin- 
kite:

Antanui Kramiliui 
telefonu 727 3131

ir jis jūsų prisiminimus užrašrašys. 
Pirma knyga su įvairiais atsiminsimais 
"Sukilimas" jau išleista 1994 m. Šią ką kny
gą spaudai paruošė "Kardo" žurnirnalo 
redaktoriusdim.maj. A. Martinionis. s.

Nepalikite šio reikalo rytojui, ki kuris 
gali ir neateiti. Skambinkite AntanuiKii Kra
miliui, jeigu jums reikalinga kokia ne nors 
pagalba.

LKV. Sąjungos "Ramovbvė" 
Sydnėjaus Skyriaus valdjtayba

T ATSILIEPK1TFE!

Esu vieniša pagyvenusi moterteris iš 
Lietuvos. Norėčiau susirašinėti su Ai Aust
ralijos lietuviais. Mane domina Austastrals 
ja, jos turtinga gamta, lietetuviųj 
bendruomenės veikla.

Iki pareikalavimo 
Elenai Rakauskienei 
paso Nr. LM 484455 

Centrinis paštas 
2300 Vilnius

IEŠKAI) DARBI) O
Atvykusi iš Lietuvos jauna meitergina 

ieško darbo.
Skambinti Sydnėjuje
608 3985 Laimai
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